PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2012-12-06 kl. 19:00

Plats: SMK-Hälsinge, Hudiksvall

1. Mötets öppnande
Ordförande Per Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.
2. Ekonomisk rapport
Hans Westerlund informerade om att behållningen uppgår till
6640,75 kronor.

3. Medlemsavgift
Hans har skickat SMS till ca170st med uppmaning om att betala
medlemsavgift för 2013.
12st har betalat exklusive styrelsen.

4. Skoterleder
Det är klart från klubbstugan till Hallbo samt till kraftledningen.
Några skyltar saknas där med texten ”Varning svag is” samt
”Skogsplantering”.
Det ska skickas ut nyttjanderättsavtal (78st) för leden ut mot
Hornslandet.
Leden från Tannakorset mot kraftledningen behöver kompletteras med
skyltar.
Råsjökross är villig att sponsra leden vid Ulvberget.
Bättre skyltning behövs vid vägkorsningar med texten ”Stopp” och
”Varning korsande väg”.

Vi hade ett möte med samverkansgruppen i måndags 3/12.
Göran Widehammar pressenterade kommunens undersökning vad
gällande anslutning av leder mot mackar. De verkar ha lagt ned ett
gediget arbete med undersökningen, men har svårt att komma vidare så
att vi kan få tillstånd för lederna.
Håkan Jägervang har haft kontakt med SNOFED angående detta.

5. Material
Per-Åke har fått tag i någon som kan göra fler sladdar.
Mer skyltar behövs. Kommunen kan ordna flera ledkryss.
Håkan har pratat med Tunman Tools och de är beredda att hjälpa till
med att tillverka en sladd till veckan. Hans W kontaktar dem.

6. Arbetsdag
Det är ett förslag att vi tar en arbetsdag och sätter upp skyltar vid
vägkorsningar.
Porten under E4 vi eljusspåret behöver skyltas. Vid varje infart behövs
anvisningskyltar ”Håll till höger” resp. ”Håll till vänster”. En stor
skoterförbudsskylt behövs en bit in på skidspåret.
Förslag på arbetsdagar. Lördag och söndag 15-16/12.

7. Aktiviteter
Skoterkurs. Torbjörn tar på sig att leda kursen. Max 16 deltagare i
varje omgång. Start före jul.
2st familjedagar är planerade i klubbstugan. Anna Englund och
Märta Xxx håller i detta.
Fisketävling. Håkan har pratat med ”någon” i en fiskevårdsförening
och avvaktar besked.

Per-Åke har pratat med XYZ om mekarkurs för tjejer. Det är OK från
dem att ställa upp.
Moodtorpet i Bjuråker håller öppet i vinter om vi meddelar i god tid att
vi kommer folk.
Fågelhällan håller också öppet.

8. Rapporter
-----------------------------

9. Övriga frågor och ärenden
SMK Hälsinges ordförande Rickard Thulin informerade om
problematiken vid rallytävlingar och skotertrafik. Så kallade”
gashögar” vid vägöverfarter är ett problem.
Informationsskyltar behövs i förstahand men går det att få tag i folk så
är det optimala att ha vägvakter. Det tar ca 2-3timmar per sträcka.
Parkeringsvakter vid Nisse Hellberg i Frölland och ev. någon grill
behövs.
SMK Hälsinge annonserar i programbladet att det är parkering där den
19/1-13.
De håller också utbildningskvällar på söndagar för funktionärer
kl.1900.
Hemsidan. Det är problematiskt att uppdatera den. Det tar mycket tid
säger Hans Westerlund, speciellt att lägga upp protokoll.
Önskemål finns att försöka göra dem mera ”levande”. Skicka gärna in
bilder till Hans för uppladdning på” lokattenskoterklubb@gmail.com”
Lotteri. Daniel Fernlund har vunnit en temugg och en mössa.

10.Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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